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PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE 

działań w ramach akcji Masz Głos 2016 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej 

 
Fundacja Go’n’Act 
 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

 
21 grudnia 2016 roku 
 

 

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos 

 
Biestrzyków, gmina Siechnice, województwo dolnośląskie 
 

 

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób? 

 
16 dzieci z gminy Siechnice (z Biestrzykowa, Żernikch Wrocławskich, Smardzowa i 
Siechnic) 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji 

Masz Głos?  

 
Chcieliśmy zachęcić dzieci z gminy Siechnice do krytycznej refleksji na temat ich 
nabliższego otoczenia w twórczy sposób. 

 

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze 

szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. 
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ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 

 
Do projektu zostało zaproszonych 16 dzieci w wieku 7 – 13 lat z gminy Siechnice. Dzieci 
dostały analogowe aparaty jednorazowe z 27 klatkami, którymi fotografowały najbliższą 
okolicę według klucza „Lubię/Nie lubię”. Próbowały uchwycić miejsca, które im się 
podobają i te, które szpecą lub z innych powodów nie podobają się 
dzieciom.Spostrzeżenia dzieci był bardzo różnorodne. Dzieciom podobały się na przykład 
place zabaw, szlaki turstyczne, panele słoneczne, lokalne krajobrazy, karmniki dla ptaków. 
Po stronię „Nie lubię” znalazły się zaniedbane, nieutwardzone drogi, śmieci w parku, 
połamane huśtawki, ludzie łowiący ryby czy brzydkie płoty, o które nie dbają mieszkańcy. 
 
Następnie dzieci wykonały plakaty w formie kolaży z wywołanych zdjeć. Plakaty pokazują 
gminę widzianą oczami dzieci. Dzieci zostały zaproposzone na spotkanie z burmistrzem 
gminy Siechnice – Milanem Ušákiem. Przygotowały dla władz specjalne rekomendacje na 
podstawie swoich obserwacji. Spotkanie było bardzo udane. Dzieci miały okazję 
przedstawić wyniki projektu burmistrzowi oraz dyrektorowi ds. społecznych Mariuszowi 
Różnowiczowi oraz porozmawiać o zmianach, jakie należy wprowadzić w gmienie, aby 
były barziej przyjazna dzieciom. Na koniec dziec otrzymały upominki i usprawiedliwienia 
do szkoły od samego burmistrza. 
 
Na spotkaniu dzieci poprosiły również o zorganizowanie wystawy plakatów, które powstały 
w ramach projektu. Wystawa będzie miałą miejsce w marcu 2017 roku w ratuszu gminy 
Siechnice. 

 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je 

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

Nie dotyczy. 

 

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji 

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

 
Projekt podtrzymał nasze dobre relację z lokalna władzą. Burmistrz spotkał się z dzięcmi, 
poświecił im ponad godzinę, wręczył upominki, obiecał zorganizować wystawę. 

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w 

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-

brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam 

zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)  
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Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią. 

1 2 3 4 5 

- - - - x 

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Udział loklancyh władz w projekcie był tu kwestią kluczową. Dzięki temu, że burmistrz 
zaprosił dzieci do siebie, dzieci miały poczucie, ze ich głos jest ważny i że mieszkańcy 
(nawet Ci najmłodsi) maja prawo wyrażać swoje opinie i wymagać od lokalnych władz 
dbania o podległe tereny. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczył dryektor ds. społecznych. 
Obydwaj panowie potraktowali dzieci bardzo poważnie, wysłuchali każdego uczestnika. 
Burmistrz ustosunkował się do każdej z rekomendacji przygotowanej przez dzieci. Bardzo 
miłym gestem było też zaproponowanie dzieciom wystawy w samym ratuszu. Uczestnicy 
byli też zachwyceni faktem, ze na czas spotkania burmistrz osobiście podpisał wszystkim 
usprawiedliwienia do szkoły oraz rozdał upominki. 

 

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  

Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?  

 
Podczas projektu współpracowaliśmy również z Klubem Kuźnia (który jest częścią 
Gminnego Centrum Kultury w Siechnicach), który udstępniał nam sale na wszystkie 
spotkania w ramach projektu. 

 

 

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-

niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże 

zaangażowanie)  

 

1 2 3 4 5 

   x  

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Na etapie rekrutacji dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, co oznacza, że tego typu projekty 
są potrzebne i lokalna społeczność chętnie się będzie w nie angażować. Na etapie 
realizacji projektu bardzo sprawnie przebiegała współpraca z rodzicami uczestników 
(mimo, że częsć spotkań odbywałą się w godzinach pracy i trzeba było dowozić dzieci). 
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7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej 

realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

Zaangażowanie dzieci.  
Wszystkie projekty realizowane przez maszą fundację zakładają aktywny udział dzieci i 
młodzieży, którzy są głównymi twórcami (a nie tylko biernymi odbiorcami) projektów. 
Również w tym projekcie staraliśmy się jak najmniej ingerować w pomysły i działania 
dzieci. I jak zawsze dzieci nie zawiodły. Bardzo wnikliwie przyjrzały się okolicy, zrobiły 
bardzo ciekawe kolaże, same przygotowały scenariusz spotkania z burmistrzem,a 
podczas spotkania poradziły sobie bez naszej pomocy. 

 

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach 

akcji?  

W ramach akcji zostanie jeszcze zreaziowana wystawa plakatów przygotowanych przez 
dzieci. Wystawa rozpocznie się w marcu w ratuszu w Siechnicach. 

 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 
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